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B E S Z Á M O L Ó 
 
 

1. A kötelezettségvállalás dokumentumának száma: PTKF/982/2016. 
 
2. A projekt címe: Lápi Élőhely-fejlesztési Mintaprogram (2016-2017) 
 
3. A kedvezményezett neve: Tavirózsa Környezet- és Természetvédő Egyesület 
 
4. A kedvezményezett címe: 2112 Veresegyház, Köves u. 14. 
 
5. A kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője, beosztása: Krenedits Sándor, elnök 
 

5.1. e-mail és telefonos elérhetősége: krenedits@t-online.hu; 06 (20) 550-1527 
 

6. A támogatás, vagy az átadott előirányzat  
 

6.1. kötelezettségvállalás dokumentuma szerinti összege (Ft): 1.000.000.- Ft 
 
6.2. folyósított összege (Ft): 1.000.000.- Ft 
 
6.3. elszámolt összege (Ft): 1.000.000.- Ft 
 
6.4. utó-, vagy részletekben történő finanszírozás esetén a beszámoló benyújtásával 
egy időben lehívott összeg (Ft): nem releváns 
 

7. A projekthez felhasznált és elszámolt önerő (amennyiben azt a kötelezettségvállalás 
dokumentuma előírta): 
 

7.1. ezen belül a saját forrás összege: nem releváns 
 

8. A projekt megvalósítási helyszínei: Veresegyházi Úszószigetek Természetvédelmi Terület 
(Malom-tó, Veresegyház); Szadai Mintaterület (Szada)  
 
9. A projekt megvalósításának kötelezettségvállalás dokumentuma szerinti és a megvalósítás 
tényleges időpontjai: 
 
a kötelezettségvállalás dokumentuma szerinti kezdési időpont: 2016. május 7.  
a megvalósítás tényleges kezdési időpontja: 2016. június 1. 
 
a kötelezettségvállalás dokumentuma szerinti befejezési időpont: 2017. május 31. 
a megvalósítás tényleges befejezési időpontja: 2017. május 31. 
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10. A projekt megvalósításának szakmai összefoglalása, az elért eredmények részletezése (a 
megvalósított tevékenységek ismertetése, az elért eredmények szöveges és számszerűsített 
bemutatása, az elszámolásban szereplő jelentősebb tételek szöveges indoklása – szükség 
szerint mellékletként csatolható). 
 
Mintaprogramunk célja az őshonos lápi növény- és állatfajok hazai állományainak 
megőrzése, gyarapítása ex situ és in situ tevékenységek révén. A megvalósítás során a Duna-
Ipoly Nemzeti Parkkal és a Növényi Diverzitás Központ szakértőjével is felvettük a 
kapcsolatot és az alábbi, pályázatunkban vállalt tevékenységeket végeztük el: 
 
I. ÉLŐHELYVÉDELEM 
 
A) LÁPI ÉLŐHELY REKONSTRUKCIÓ (2016. 10.) 
 
2016. október 5-én a Szadai Mintaterület degradált (aranyvesszős), magas talajvízszinttel (< 
1 m) rendelkező területén létrehoztunk egy 40 m2 vízfelületű, átlag 1,5 m mélységű, talajvíz 
táplálta tavat (2. melléklet). A part mentén 3 méter szélességben mély, üde (tocsogós) 
felszínt alakítunk ki kotrással, annak érdekében, hogy ott az aranyvessző helyett a mocsári-
lápi növényzet telepedhessen meg természetes úton, de ez lehetőséget ad ex situ nevelt 
növények kiültetésére is. A szomszédban helyezkedik el a Veresegyházi-medence Natura 
2000 terület, melynek irányából könnyen kolonizálhatnak a természetvédelmi szempontból 
értékes növény- és állatfajok. 
 
B) MAGGYŰJTÉS, VETÉS, SZAPORÍTÁS, ÜLTETÉS (2016. 08. - 2017. 05.) 
 
2016 augusztusában 200-200 db. mocsári kocsord (Peucedanum palustre) és gyilkos 
csomorika (Cicuta virosa) magot gyűjtöttek be a veresegyházi Malom-tó Természetvédelmi 
Területről. A magok felét (100-100 db-ot) a Szadai Mintaterületen élőhely-rekonstrukció 
keretében 2009-ben és 2010-ben létrehozott IV. és VI. sz. Illés-tavak nádas, sásos szegélyein 
vetettük el. 
A maradék 100-100 magot a SZIE Botanikus Kert üvegházába szállítottuk (eredetileg az MTA 
ÖK ÖBI Vácrátóti Botanikuskerttel terveztük az együttműködést, de Gödöllő mind Szadához, 
mind Veresegyházhoz közelebb van, így a kisebb távolság miatt végül a SZIE mellett 
döntöttünk).  
A begyűjtött magokat többféle módon kezeltük, illetve csíráztattuk. Hazai és külföldi kísérleti 
irodalmi adatokat figyelembe véve négyféle hosszúságú hidegkezelést (2, 6, 8 és 12 hét, 5-7 
C°-on) és kétféle ültetőközeget teszteltünk (50-50% és 25-75% virágföld-tőzeg arány). 
Összesen 18 kocsord és 6 csomorika palántát ültettünk ki 2017 májusában az alábbi 3 helyre: 
 
- a Malom-tó úszóláp szegélyébe (északi, déli és nyugati oldalon), 
- a IV., VIII. és IX. sz. (új) Illés-tavakba áthozott úszóláp darabokra, melyeket a Malom-tó tó 
túlfolyója alatti zúgóból mentettünk ki (eredetileg csak a IX. sz. tóba terveztük a telepítést), 
 
A VI. sz. Illés-tó partján is terveztünk ültetést, de a terepen tapasztalt fokozatos vízszint 
süllyedés miatt nagy valószínűséggel szárazra kerültek volna a palánták, mely a 
pusztulásukhoz vezetett volna. Ezért vontuk be a projektbe a IV. és a VIII. sz. Illés-tavakat, 
melyekben a telepített, vízfelszínen lebegő úszóláp-darabok követhetik a vízszint 
ingadozásokat. Részleteket lásd az 1. és a 2. sz. mellékletekben. 
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C) ÍVATÓKETREC ALKALMAZÁSA, SZÉLES KÁRÁSZ NEVELÉSE ÉS TELEPÍTÉSE, RÉTICSÍK 
SZAPORÍTÁSA, NEVELÉSE (2017. 05.) 
 
D. SZÉLES KÁRÁSZ ÉS RÉTICSÍK TELEPÍTÉS (2017. 05.) 
 
A SZIE Halgazdálkodási Tanszékén kifejlesztett „ívatóketrecet” a Szadai Mintaterületen 
teszteltük 2017 májusában széles kárász szaporítására az I. sz. Illés-tavon. A tóba kihelyezett 
ketrecekbe 7 anyahal indukált szaporításával keletkezett, megtermékenyített ikrákat 
helyeztünk, Raschel-hálóra tapadva. A  hálóketrecekben a kikelő lárvák a predátoroktól 
védve vannak, a plankton táplálékot pedig led világítással vonzzuk a ketrecbe. Ezt követően a 
megerősödött lárvákat (120) elengedtük. A VIII. és a IX. sz. Illés-tavakba 50 db, a tanszéken 
nevelt, egynyaras, ivarérett kárászt helyeztük ki, törzsállomány létrehozása céljából.  
2017 májusában természetes élőhelyről befogott 1 ikrás és 3 tejes réticsík indukált 
szaporítását végeztük el. Egy nappal a termékenyítést követően ellenőriztük az ikratételeket, 
azonban bennük csak elvétve találtunk termékeny ikraszemeket. A csík lárvákat a IX. sz. Illés-
tóba telepítettük. 
Részleteket lásd a 3. sz. mellékletben. 
 
II. KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI MONITOROZÁS (2017. 04-05.) 
 
A növény- és haltelepítéseket megelőzően felmértük a Szadai Mintaterület I., IV., VI., VII., 
VIII., és az újonnan létrehozott IX. sz. Illés-tó ökológiai állapotát. A pályázatban eredetileg 
csak négy víz (célterületek) vizsgálatát terveztük, de fontosnak tartottuk, hogy a 
telepítésekkel nem érintett, mesterségesen létrehozott többi élőhelyről is adatokat 
gyűjthessünk. 
A vízminőség vizsgálatok során mértük a pH-t, vezetőképességet, az oldott oxigént, az 
ammóniumot, a nitrát és a foszfát koncentrációját és feljegyeztük a vízvirágzásokat is (2. sz. 
melléklet).  
A 2017 májusában vizsgáltuk a gerinctelen makrofaunát az Illés-tavakban. A makrofauna az 
elmúlt években telepített lápi póc, széles kárász és réticsík állomány fontos táplálékbázisa (4. 
sz. melléklet). 
A vegetáció vizsgálatát (fajlista készítése) szintén 2017 májusában végezték el (2. sz. 
melléklet). 
 
III. TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ISMERETTERJESZTÉS, SZEMLÉLETFORMÁLÁS (2016. 
11 - 2017. 05.) 
 
Mintaprogramunk megvalósítása során az alábbi, pályázatunkban vállalt ellenőrizhető, 
számszerűsített eredmények realizálódtak: 
 
1. Lápi élőhely rekonstrukció 
• 1 db. 40 m2-es vízfelületű tó létrehozása üde partszegéllyel 
 
2. Természetvédelmi monitorozás  
• pH, vezetőkép., oldott ox. nitrát, ammónium, foszfát vizsgálata a Szadai Mintaterület I., IV., 
VI., VII., VIII. és IX. sz. Illés-tavain (eredetileg csak 3 tó vizsgálatát terveztük/ vállaltuk) 
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• botanikai felmérés (fajlista készítése) a növénytelepítéssel érintett IV., VI., VIII. és IX. sz. 
Illés-tavakon 
• halfauna állomány felmérése az I., IV., VI., VII. sz. Illés-tavakon (eredetileg csak a IV. sz. tó 
felmérését terveztük/vállaltuk),  
• gerinctelen makrofauna felmérés az I., IV., VI., VII., VIII. és IX. sz. Illés-tavakon (eredetileg 
csak a IV. és VIII. sz. tavak felmérését terveztük/vállaltuk) 
 
2. Csomorika és mocsári kocsord vetés, szaporítás és kiültetés 
• 106 csomorika és 118 kocsord mag vetése, illetve palánta ültetése 3 élőhelyre: Malom-tó 
úszóláp-szegélyei, Szadai Mintaterület: IV., VI., VIII. és IX. sz. Illés-tavak (eredetileg csak a VI., 
és az újonnan létrehozott IX. sz. tónál terveztük a telepítéseket). (Eredetileg 200-200 
mag/palánta vetését/ültetését vállaltuk, de rovar kártétel miatt ez nem volt lehetséges.) 
A Szadai Mintaterületen – ellentétben a belterületi Malom-tóval – kisebb a tápanyag 
terhelés, ezért a döntően eutrofizáció miatt visszaszoruló lápi növények fennmaradására itt 
nagyobb esély van. 
 
3. Széles kárász ivadékgyűjtés ívatóketreccel, lárva nevelés, réticsík szaporítás, nevelés 
• széles kárász és réticsík telepítés: 170 + 20 db (eredetileg 200+200 példányt vállaltunk, de a 
széles kárász lárvák megmaradása alacsonyabb volt a tervezettnél, a réticsík esetében pedig 
valószínűleg biológiai eredetű termékenyülési problémák léptek fel) 
 
4. Szemléletformálás, kommunikáció 
 
• 1 db. TV interjú a térségi Veresegyházi Városi Televízióban: 
VVTV Híradó - Növénytelepítéssel egészült ki a Tavirózsa Egyesület fajvédelmi 
mintaprogramja (megjelenés: 2017. 06. 27.) 
https://www.youtube.com/watch?v=sqDWlyavuCg 
 
• Cikkek:  

1. Veresi Piactér c. helyi lap (2017. május): 
Tatár S.: Újabb mérföldkőhöz ért a Lápi póc Fajvédelmi Mintaprogram (5. sz. melléklet). 

2. National Geographic Magyarország honlapja: 
Tatár S., Bajomi B.: Egy igazi Kárpát-medencei bennszülött halfaj (2017. 08. 06.) 
Eredetileg a Greenfo.hu oldalon terveztük a megjelenést, de az NG.hu oldal látogatottabb, 
ezért döntöttünk a változtatásról. Ettől függetlenül visszajelzés alapján a Greenfo.hu is be 
fogja hivatkozni a cikket.) 

3. Tudományos cikk (eredetileg nem vállalt) 
2016. november 30-án 2 év publikációs munkát követően nemzetközi tudományos cikkünk 
jelent meg az Oryx c. lapban. Cikkünk a Lápi póc Fajvédelmi Mintaprogram (a Lápi Élőhely-
fejlesztési Mintaprogram elődje) első 5 évének (2008-2012) eredményeit foglalja össze: 
Tatár, S., Bajomi, B., Specziár, A., Tóth, B., Müllerné-Trenovszki, M., Urbányi, B., Csányi, B., 
Szekeres, J., Müller, T. (2016): Habitat establishment, captive breeding and conservation 
translocation to save threatened populations of the Vulnerable European mudminnow 
Umbra krameri. Oryx 
https://www.cambridge.org/core/journals/oryx/article/habitat-establishment-captive-
breeding-and-conservation-translocation-to-save-threatened-populations-of-the-vulnerable-
european-mudminnow-umbra-krameri/B14FC8A496B910EF66A542D64464CEEE 
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• Lápi fajok bemutatása és telepítése szadai diákokkal 
A növény- vagy haltelepítéseket eredetileg a szadai általános iskola diákjainak bevonásával 
terveztük elvégezni, de 2017 tavaszán olyan kullancs invázió volt a Szadai Mintaterületen, 
hogy kénytelenek voltunk erről lemondani. A helyi társadalom bevonását ezért felnőtt 
célcsoporttal valósítottuk meg, de végül az egyik családdal kiskorú is érkezett, aki 
segédkezett a telepítésben. Az akcióban 9 fő vett részt (3. sz. melléklet). 
Várható konkrét hatások: 
A csomorikának és a mocsári kocsordnak új állományai alakulnak ki a Szadai Mintaterületen, 
melyek maganyaga révén további szaporítások végezhetők és újabb élőhelyeken lesz 
lehetőség telepítésekre. A 8. sz. Illés-tóban önfenntartó kárász és réticsík állományok 
alakulnak ki, melyek népesítési anyagként is szolgálhatnak más vizekbe történő 
telepítésekhez. 
 
 
11. Pályázat esetében a kötelezettségvállalás dokumentumában előírt általános és egyedi 
feltételek teljesítésének ismertetése (az egyes, a programra vonatkozó általános előírás, illetve 
a programmal kapcsolatban a kötelezettségvállalás dokumentumában meghatározott egyedi 
feltételek teljesítésének bemutatása, ismertetése, adott esetben mellékletekkel kiegészítve – 
szükség szerint mellékletként csatolható). 
 
A mintaprogramunk megvalósítása során gyűjtött biotikai adatokat 2017. június 29-én 
megküldtük az FM Természetmegőrzési Főosztálya számára elektronikusan, a 
Természetvédelmi Információs Rendszerrel kompatibilis (Excel táblázat) formában (6. sz. 
melléklet). 
 
12. Az elszámolás: 
 
bruttó* (áfát is tartalmazó) vagy 
 
nettó* összegben történik. 
 
(* kérjük aláhúzással megjelölni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


